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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ВТОМНОГО 
РУЙНУВАННЯ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ РАМ С\Г МАШИН 

 

Як свідчить практика, домінуючою причиною виходу з ладу с/г транспортних 
машин є сукупний руйнівний вплив випадкових динамічних навантажень на 
металоконструкцію. Оскільки рама є основною частиною, основна увага 
зосереджується на створенні методик для проведення проектних розрахунків 
довговічності тримких рам металоконструкцій. На сьогоднішній час у світовій практиці 
домінує принцип забезпечення обмеженого ресурсу тримких систем машин з 
встановленою імовірністю неруйнування, отже значно підвищуються вимоги до 
точності оцінки ресурсу – помилки призводять до спонтанних передчасних відмов, або 
до завищеної металоємності металоконструкції. 

Сучасні методи розрахунку ресурсу металоконструкцій сільськогосподарських 
машин, які базуються лише на статистичному, або критеріальному підході до оцінки 
міцності дають неоднозначні результати прогнозованого терміну роботи машини [1, 3]. 

При проектуванні транспортних с/г машин, необхідна розробка таких методів 
прогнозування ресурсу роботи, які забезпечують інтегральний підхід до оцінки 
довговічності, наприклад, за механізмами навантаженості обгрунтовуються класи 
тримких вузлів сільськогосподарських машин необхідного типу і для кожного з них на 
основі модернізованих законів термодинаміки складаються розрахункові моделі 
балансу енергії та зміни швидкості енергії для всієї металоконструкції, обчислюється 
швидкість руйнування після чого формуються залежності для прогнозування ресурсу з 
урахуванням специфіки реальної навантаженості несучої металоконструкції визначеної 
та математично описаної після проведення ряду багатофакторних експериментальних 
випробувань у польових умовах. Також у даному випадку доцільно провести 
експериментальні випробування на циклічну тріщиностійкість матеріалів 
металоконструкцій с/г техніки, які проводяться на машинах, що забезпечують 
навантаженість зразків при заданих параметрах за потрібною схемою навантаження з 
урахуванням оточуючого (за необхідністю) середовища. Необхідно, щоб 
приспосiблення, якi використовуються для закрiплення зразкiв з максимальною 
точністю вiдтворювали схему навантаження робочої частини зразка, а також 
забезпечували задану жорсткість і мiцнiсть зразка у зонi прикладання навантаження. 
Типи зразкiв та схеми їх навантажень приймаються у вiдповiдностi до поставленої 
задачi дослiджень, розмiрiв та форми конструкції, з якої вирiзаються зразки, 
механiчних властивостей матерiалу, обладнання, яке використовується в експериментi. 
Установки для дослiджень оснащуються апаратурою для вимiрювання максимального i 
мiнiмального навантаження, кiлькостi циклiв навантаження, довжини трiщини, 
параметрiв навколишнього середовища [1,2, 4]. 
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